
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. 

KAMU BİLGİLENDİRMESİ 

 

1. İŞLLETMECİNİN İSMİ VE KURULUŞUN TAM ADRESİ : 

Unvan : ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. 

Adres :  LİMONLU MAH. ŞIH İBRAHİM ZİYARET YOLU ÜZERİ ADANALIOĞLU/MERSİN 

 

2. ‘’Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi’’ hazırlanması: 

Ülkemizde ; Aile , çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı , Çevre şehircilik bakanlığı ve içişleri 

bakanlığı tarafından ‘‘Büyük Kazaların Önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında 

yönetmelik ‘’ resmi gazete’ de 2 mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır. 

Kuruluşumuz ‘’Büyük Kazaların Önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik ‘’ 

hükümlerine tabidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre Şehircilik Bakanlığı 

bildirim sistemi BEKRA kullanılarak beyanı yapılmıştır. Bekra bildirimi çerçevesinde 

kuruluşumuz ‘’ Üst Seviyeli’’ kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik gereği kuruluşumuz 

tarafından ‘’Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi ‘’ hazırlanmıştır. 

 

3. Kuruluşumuzda gerçekleştirilen faaliyetler: 

Akaryakıt depolama ve dolum faaliyeti yapılan işletmede; akaryakıt ülke dışından gemiler 

vasıtası ile getirilerek deniz kıyısında bulunan şamandıra sistemi ile antrepo tanklarına aktarılır.  

Gemilerden boru hattı ile ana manifolda gelen akaryakıtın tanklara aktarımı için yönlendirilir. 

Gemilerle gelen akaryakıt kütlesi fazla olduğu için işletmeci tarafından hemen satın alınmaz, 

satın alma yerine gümrük kontrolünde olan antrepo tanklarında depolanır ve gümrüğe ait olan 

antrepo tanklarından akaryakıt satın alındıkça markerlenerek milli tanklara aktarılır. Tesis 

tarafından satın alınmış ürünlerin antrepo tanklarından alınarak depolandığı ve konopiye 

akaryakıt aktarımının yapılır. Milli tanklara gelen akaryakıtlar pompalar vasıtası ile dolum 

adasına aktarılır. Kanopiye gelen akaryakıtlar, akaryakıt istasyonlarına gönderilmek üzere 

akaryakıt tankerlerine dolum yapılır. Kanopide akaryakıtla doldurulan akaryakıt tankerleri 

akaryakıt istasyonlarına ulaşmak üzere çıkış işlemi gerçekleştirilir. 

4. Kuruluşumuzda BEKRA kapsamında bulunan kimyasallar ve tehlike özellikleri aşağıda 

verilmiştir. 

 

11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin 
ve Karışımların Sınıflandırılması, 
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında 
Yönetmelik uyarınca Zararlılık Kategorileri  

 
 

H KODLARI 

H SAĞLIĞA İLİŞKİN ZARARLARI 

KANSOROJEN 2  H304- Solunum yoluna nüfuzu ve 
yutulması halinde öldürücüdür. 
H315-Cilt tahrişine yol açar. 
H332-Solunması halinde zararlıdır. 
H336- Rehavete veya baş dönmesine yol 
açabilir. 
H340- Genetik hasara yol açabilir. 
H350- Kansere yol açabilir. 



H351-Kansere yol açma şüphesi var. 
H361- Doğmamış çocuktan hasara yol 
açma veya üremeye zarar verme 
H373- Uzun süreli ve tekrarlı maruz kalma 
sonucu organlarda hasara yol açabilir. 

P FİZİKSEL ZARARLAR 

ALEV. SIVI -3  H226- Alevlenir sıvı ve buhar 
H224-Çok Kolay Alevlenir sıvı ve buhar 

E- ÇEVRESEL ZARARLAR 

SUCUL KRONİK 2 H 411-Sucul ortamda uzun süre kalıcı, 
toksik etki. 

 

5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gereken hususlar şunlardır: 

Kuruluşumuzda acil durumlara hazırlık için yılda en az bir defa tatbikat yapmaktadır. Acil 

durum eylem planı ve müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile ekipler oluşturulmuştur. 

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek bir endüstriyel kaza durumunda aşağıdaki adımlar 

izlenmelidir. 

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenirseniz, lütfen 

aşağıdaki bilgilere dikkat edin. Bunu yaparken , kişisel korunmanıza ve hepimiz için etk ili 

müdahaleye katkıda bulunursunuz. 

 

Nasıl bilgilenirim? 

 Polis/ itfaiye araçları  

 Hoparlör duyuruları, sirenler 

 Radyo ve tv anonsları 

             Tehlikeyi nasıl tanıyabilirim ? 

 Görünür işaretlerle (örn. Duman , Ateş)  

 Koku ile 

 Yüksek bir patlama ile, 

 Mide bulantısı gibi vücut reaksiyonları yoluyla, 

 Göz tahrişi, baş ağrısı vb. 

              Önce ne yapmam gerekiyor ? 

 Kaza mahallinden uzak durun, 

 Kaza yerini ziyaret etmeyin, 

 Çocukları eve getirin, dışarıda oynamalarına izin vermeyin,  

 Engellilere ve yaşlılara yardım edin, 

 Yoldan geçenlere de yardım edin, gerekirse korunmaları için bina içinde davet edin,  

 Pencere ve kapıları kapatın 

 Ev ve arabadaki klimayı ve havalandırmayı veya pencere ile kapıları kapatın  

               Sonra ne yapacağım ?  

 Acil durum ve kurtarma servislerinin talimatlarını izleyin. 

 Olası patlama riski nedeniyle açık alevden ( örn. Sigara, ocağın yakılması vb.)  kaçının  

 Şayet televizyon veya radyodan alandan uzaklaşmanız istendi ise evden çıkın ve 
yüksek kodda bulunan alanlara doğru gidin,   kaza mahallinden uzaklaşın. 



                Hiçbir koşulda ne yapmamalıyım? 

 Yangın ve polis acil durum telefon numaralarını gereksiz sorgularla engellemeyin,  

 İstenmeden evi terk etmeyin ve yürüyerek veya araba ile kaçmayın yani sadece 

kendinizi tehlikeye atarsınız. 

 

 

 


